
 

Formandens beretning 2019/20 
 
Denne beretning vil være anderledes og måske mere sørgelig end andre jeg har skrevet og 
forhåbentlig kommer til. 
 
Vi havde en god opstart med 25 hold og 59 frivillige til at dække næsten alle pladserne. En 
gentagende udfordring at finde frivillige. Det lykkedes hen ad vejen, men ét af de områder, hvor vi 
har meget fokus. 
 
Vi afholdte som sædvanligvis vores juletræsfest med stor opbakning, ikke mindste fra vores 
medlemmer, men også flere frivillige deltog end tidligere. Dejligt at se flere støtter op om 
foreningens tiltag og arrangementer. 
 
Et nyt tiltag i sæsonen var en fastelavnsfest, dels for at give mere til medlemmer og 
lokalsamfundet, men også for at skabe et større fællesskab. Diana var så fantastisk at stå for alt 
planlægningen og festen blev mødt med stor begejstring og godt fremmøde. En succes, som vi 
fremover vil have med i planlægningen. 
 
Det hele syntes at køre på skinner og vi kom godt fremad, med en medlemsindberetning for 2019 
på 930 kontra 742 i 2018, hvilket viser at vi alle sammen gør en stor indsats for at fremme motion 
og bevægelse for alle. 
 
Midt i marts ramte Covid-19 Danmark og vi blev alle overrasket over de konsekvenser det 
medførte. Alle træninger, arrangementer og ikke mindst opvisninger blev aflyst, hvilket kunne 
mærkes på alle, ikke mindst gymnasterne, som havde glædet sig til at vise alle, hvad de havde 
øvet sig på hele sæsonen. 
 
Vi kæmpede med at få afleveret alt opvisningstøjet til gymnasterne, men i den sidste ende 
lykkedes det. 
 
Da vi fik muligheden, flyttede nogle af vores hold udenfor i det gode vejr og der blev afholdt 
håndstand workshop henover sommeren - stor tak til alle, som bidrog til at få det til at fungere. 
 

Hvordan ser det ud nu? 
 
Efter en hård og ikke rigtig afsluttet sæson, fik vi lagt fokus på den glæde i at vi kunne starte 
foreningens livet op igen. Selvfølgelig med nye retningslinjer og anderledes forhold, men I har alle 
gjort det godt - STOR TAK! 
 
Vi havde opstart af 30 hold i august/september, enkelte aflyst pga. manglende instruktører, men 
det er alligevel lykkedes at få nye hold og frivillige ind i folden. 
 
Alle frivillige har fået et sæt tøj (t-shirt, trøje, shorts og bukser) til træningen, men også tiltænkt som 
reklame ude i byen (skulle man have det på). 
Vi er i gang med at få etableret en webshop igennem Chopar, hvor medlemmer, frivillige og andre 
kan købe træningstøj, tasker mm. hvor foreningens logo kommer på. 
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Covid-19 spøger stadig og det mærkes, især for de voksne, hvor grebet er blevet strammet mere 
om. Det er ærgerligt, men nu igen den virkelighed vi lever i og befinder os i. 
 

Situationen har samtidig sat lidt en stopper på flere ting i foreningen, som vi plejer at have 
fremdrift i, såsom afholdelse af arrangementer, rekrutteringen er gået lidt i stå, men ellers 
synes jeg at alle er ved godt mod og gør det bedste de kan - mere forlanger vi ikke. 

 
Vi arbejder endnu mere intens på at skabe en frivillig strategi, som forhåbentlig kan få folk til at 
komme til os, bidrage med deres viden og måske deltage i nogle af de arbejdsgrupper/opgaver vi 
har i foreningen. Her bidrager DGI med en projektleder, som hjælper os med at skabe fokus på 3 
ting, som de frivillige har ment foreningen skal lægge mere vægt på: 
 

1. Bliv bedre til at samarbejde med partnere i lokalsamfundet. 
2. Bliv bedre til at arbejde med unge som målgruppe. 
3. Bliv bedre til at få flere medlemmer og skabe tilbud til nye målgrupper. 

 
Dertil nedsættes en arbejdsgruppe, som udelukkende skal arbejde med frivilligheden i foreningen, 
både nu, men også fremadrettet. 
 
Vi har stadig fokus på drengene i foreningen og i at få dem tilbage til gymnastikken, ikke mindst 
som gymnast, men også som frivillig. 
 
 

Afslutning 
 
Tak til alle jer, for at møde op på trods af den nuværende situation. I giver foreningen og mig 
energi ved at vise jeres støtte, ikke kun ved fremmødet, men også ved at støtte op om de tiltag vi 
sætter i gang. 
 
Og mange tak for de fine blomster, jeg fik i sidste uge - den havde jeg ikke set komme, TAK!. 
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